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JEGYZŐKÖNYV 

 

mely készült 2018. április 16-án a 

MAGYAR TENGERBIOLÓGIAI TÁRSASÁG EGYESÜLET 

éves Közgyűlésén. 

 

Jelen vannak:  

 

Az Egyesület 12 tagja közül 12 fő, a mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

Dr. Németh Szabolcs Elnök, mint a közgyűlés összehívója megállapítja, hogy a Közgyűlés 

határozatképes, és felkéri a Közgyűlést, hogy az 1. napirendi pont keretében válasszák meg a 

Közgyűlés levezető elnökét, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőit (két tag), és a 

két fő szavazatszámlálót.  

 

1. napirendi pont: 

 

Határozati javaslat: 

 

Levezető elnök: Varga Imre 

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Józsa Eszter  

Jegyzőkönyv hitelesítők: Németh Nóra és Ajanidisz Péter 

Szavazatszámlálók: Beleznay Péter és Barócsi Sándor 

 

Dr. Németh Szabolcs felkéri a jelenlévőket, hogy a határozati javaslat elfogadásáról nyílt 

szavazással döntsenek: 

 

Szavazás: Egyhangú igen (12 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

A közgyűlés egyhangú szavazással megválasztja a közgyűlés levezető elnökének Varga 

Imrét, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Józsa Esztert, jegyzőkönyv hitelesítőknek Németh 

Nórát és Ajanidisz Pétert, szavazatszámlálóknak pedig Varró Ákost és Barócsi Sándort. 

 

Ezt követően a jelenlévők áttérnek a 2. napirendi pont tárgyalására,  

 

2. napirendi pont: 

 

Határozati javaslat: 

 

Varga Imre gazdasági alelnök bemutatja az Egyesület 2017. évi gazdálkodásának számait, 

úgymint Egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet, beszámol a 2017-es 

adóévről. Felkéri a Közgyűlést a 2017-es pénzügyi számok elfogadására. 

 

Varga Imre felkéri a jelenlévőket, hogy a határozati javaslat elfogadásáról nyílt szavazással 

döntsenek: 

 

Szavazás: Egyhangú igen (12 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

2./2016.(04.30.) számú határozat: 

 

A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a 2017-es pénzügyi évről szóló beszámolót.  
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Ezt követően a jelenlévők áttérnek a 3. napirendi pont tárgyalására,  

 

3. napirendi pont: 

 

Határozati javaslat: 

 

A levezető elnök bemutatja a 2018-as pénzügyi év tervezett költségvetését, pénzügyi 

keretszámait, felkéri a Közgyűlést ezek elfogadására. 

 

Varga Imre felkéri a jelenlévőket, hogy a határozati javaslat elfogadásáról nyílt szavazással 

döntsenek: 

 

Szavazás: Egyhangú igen (12 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

3./2016.(04.30.) számú határozat: 

 

A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a 2018-as pénzügyi évről szóló költségvetési 

tervezetet.  

 

Ezt követően a jelenlévők áttérnek a 4. napirendi pont tárgyalására,  

 

 

4. napirendi pont: 

 

Határozati javaslat: 

 

A levezető elnök értékeli a 2017-es év eseményeit, felkéri a Közgyűlést az értékeléssel 

kapcsolatot hozzászólások megtételére. Érdemi hozzászólás a 2017-es év történéseiről nem 

történt. 

 

Varga Imre felkéri a jelenlévőket, hogy a határozati javaslat elfogadásáról nyílt szavazással 

döntsenek: 

 

Szavazás: Egyhangú igen (12 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

4./2016.(04.30.) számú határozat: 

 

A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a 2017-es év értékelését. 

 

Ezt követően a jelenlévők áttérnek az 5. napirendi pont tárgyalására,  

 

 

5. napirendi pont: 

 

Határozati javaslat: 

 

A levezető elnök ismerteti a 2018-as év terveit, és felkéri a Közgyűlést a tervekkel kapcsolatot 

hozzászólások megtételére. Érdemi hozzászólás a 2018-as év terveihez nem történt. 
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Varga Imre felkéri a jelenlévőket, hogy a határozati javaslat elfogadásáról nyílt szavazással 

döntsenek: 

 

Szavazás: Egyhangú igen (12 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat) 

 

5./2016.(04.30.) számú határozat: 

 

A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a 2018-as év terveit. 

 

Ezt követően a jelenlévők áttérnek a 6. napirendi pont tárgyalására,  

 

 

6. napirendi pont: 

 

Határozati javaslat: 

 

Varga Imre levezető elnök felkéri a Közgyűlést, hogy a 2 felügyelő bizottsági Tag, Barócsi 

Sándor bizottsági elnök, és Zergi András bizottsági tag megbízatását egy évvel hosszabbítsa 

meg a közgyűlés. 

 

Varga Imre felkéri a jelenlévőket, hogy a határozati javaslat elfogadásáról nyílt szavazással 

döntsenek: 

 

Szavazás: Egyhangú, 12 igen, az alábbiakra miszerint 

 

6./2016.(04.30.) számú határozat: 

 

Barócsi Sándor felügyelő bizottsági elnök, és Zergi András felügyelő bizottsági tag 

megbízatását egy évvel (2019.04.30-ig) egyhangú szavazással meghosszabbítja a 

Közgyűlés. 

 

7. napirendi pont: 

 

Határozati javaslat: 

Levezető elnök felkéri a tagokat, osszák meg kérdéseiket, meglátásaikat a jelenlévőkkel. 

Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem merült fel, a levezető elnök a Közgyűlést berekeszti.  

 

 

k.m.f. 

 

 

………………………………………..   …………………………………… 

      Varga Imre                     Dr. Józsa Eszter 

     Levezető elnök      Jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

………………………………………..   …………………………………… 

    Németh Nóra          Ajanidisz Péter 

 Jegyzőkönyv hitelesítő     Jegyzőkönyv hitelesítő  

 


